
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 364/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ús dels perfils oficials del Go-
vern en les xarxes socials
250-00561/11
Adopció 11

Resolució 377/XI del Parlament de Catalunya, sobre les residències geriàtriques 
emplaçades en zones inundables
250-00564/11
Adopció 11

Resolució 378/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un fitxer de pe-
riodistes per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra
250-00514/11
Adopció 12

Resolució 379/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’empresa Desokupa
250-00516/11
Adopció 12

Resolució 380/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la formació 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00518/11
Adopció 13

Resolució 381/XI del Parlament de Catalunya, sobre la venda ambulant
250-00525/11
Adopció 13

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
200-00010/11
Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris 15
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades 16

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
200-00017/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 17

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
Esmenes a l’articulat 17

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 23
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Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la 
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
202-00035/11
Ponència per a elaborar l’Informe 23
Nomenament d’una relatora 24

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mèdic de Bellaterra amb per-
sonal sanitari
250-00600/11
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària al barri dels Mangraners de Lleida
250-00608/11
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre la plantilla de treballadors de l’Institut Català de la Salut
250-00609/11
Esmenes presentades 25

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari 26

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de 
Justícia sobre les gestions del Departament de Justícia amb relació a la concessió 
d’un permís penitenciari a un intern reincident del Centre Penitenciari Ponent acu-
sat de violació
354-00102/11
Rebuig de la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Sa-
lut sobre la publicació de la posada en funcionament de les unitats d’expertesa en 
síndromes de sensibilització central de Girona i les Terres de l’Ebre i el compliment 
dels criteris d’idoneïtat de la de Lleida
354-00105/11
Sol·licitud i tramitació 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justí-
cia sobre la proposta de supressió de determinats jutjats de violència sobre la dona
354-00108/11
Sol·licitud i tramitació 27

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la proposta de supressió de deter-
minats jutjats de violència sobre la dona
358-00001/11
Sol·licitud 27

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Jordi Montaña i Matosas, rector de la Universitat 
de Vic, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè exposi les activitats 
de la Universitat
356-00371/11
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president de l’Acadèmia 
Occitana de la Llengua, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui l’anàlisi dels 
deu anys d’oficialitat de l’occità i les perspectives de futur
356-00397/11
Acord sobre la sol·licitud 27
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Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Internament d’Estrangers de 
la Zona Franca davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació del 
centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l’amotinament, i la nega-
tiva a l’entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats
356-00403/11
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença de Joaquín Aguirre López i Fernando Luís Criado Na-
vamuel, jutges de control del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Fran-
ca (jutjats núm. 1 i núm. 17 de Barcelona), davant la Comissió de Justícia perquè 
informin sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de 
fam i l’amotinament, i la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i del Con-
grés dels Diputats
356-00404/11
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’Anna Figueras, advocada del Servei d’Orientació Ju-
rídica del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, davant la Comissió 
de Justícia perquè informin sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius 
a les vagues de fam i l’amotinament, i la negativa a l’entrada de diputats del Parla-
ment i del Congrés dels Diputats
356-00405/11
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença del fiscal adjunt dels jutjats de control del Centre d’In-
ternament d’Estrangers de la Zona Franca davant la Comissió de Justícia perquè 
informin sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de 
fam i l’amotinament, i la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i del Con-
grés dels Diputats
356-00406/11
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Afecta-
des i Afectats de Fibromiàlgia i d’Altres Síndromes de Sensibilització Central davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la posada en funcionament de les uni-
tats d’expertesa en síndromes de sensibilització central i la facilitat per a accedir-hi
356-00420/11
Sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Familiars FM-
SFC-SQM davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la posada en funciona-
ment de les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central i la facilitat 
per a accedir-hi
356-00421/11
Sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions Institucionals i 
amb el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Ins-
titucionals i Transparència perquè informi sobre els avenços amb relació al banc 
públic d’ADN
356-00422/11
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença del director general del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures previstes per a 
pal·liar les mancances detectades en l’adjudicació del darrer concurs de transport 
sanitari
356-00424/11
Sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de Lidia García, directora d’Aprenem Autisme, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre les dificultats de les famílies que tenen 
fills amb la síndrome de l’espectre autista en els àmbits de l’abordatge terapèutic i 
escolar i de l’assessorament familiar
356-00426/11
Sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat 
de Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la si-
tuació de la Universitat
356-00428/11
Acord sobre la sol·licitud 30
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Sol·licitud de compareixença del director de la Fundació Centre de Recerca en Agro-
tecnologia davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les 
activitats d’aquest centre
356-00429/11
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Gas Natural davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els incidents ocorreguts a Reus 
com a conseqüència d’un tall de subministrament elèctric
356-00430/11
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio López Chocarro, president del Consell dels 
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i degà-president del Col·legi 
de Procuradors de Barcelona, davant la Comissió de Justícia perquè exposi les pro-
postes de millorament en l’àmbit de la justícia
356-00431/11
Sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell, 
de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre la singulari-
tat del projecte d’ensenyaments integrats
356-00432/11
Sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença de Mar Companys Alet, investigadora de la recerca 
«L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat» davant la Comissió d’Ensenya-
ment perquè expliqui l’estudi
356-00434/11
Sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença d’Estrella Ramil, directora de CooperAcció, davant la 
Comissió d’Ensenyament perquè expliqui l’estudi de recerca «L’educació afectiva i 
sexual: un dret, una prioritat»
356-00435/11
Sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda Lorenzo, responsable d’incidèn-
cia política de Creación Positiva, davant la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui 
l’estudi de recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
356-00436/11
Sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Aldavert Garcia, coordinadora de l’Associació 
de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, davant la Comissió d’Ensenyament 
perquè expliqui l’estudi de recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
356-00437/11
Sol·licitud 32

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de Cultura sobre la 
cultura i les polítiques estratègiques culturals
355-00049/11
Substanciació 32

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença en ponència de Tre Borràs, directora del Servei de Drogodependèn-
cies de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00172/11
Substanciació 32

Compareixença en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i biologia 
molecular de la Universitat Complutense de Madrid i codirector del Grup de Senya-
lització per Cannabinoides, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis
353-00173/11
Substanciació 33
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Compareixença en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i in-
clusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00174/11
Substanciació 33

Compareixença en ponència de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut Català de Farmaco-
logia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consu-
midores de cànnabis
353-00175/11
Substanciació 33

Compareixença en ponència d’Antonio Escohotado, professor de filosofia i meto-
dologia de les ciències socials de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
353-00176/11
Substanciació 33

Compareixença en ponència d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
353-00177/11
Substanciació 34

Compareixença en ponència d’Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, directora de la Cà-
tedra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat Complutense de Madrid, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
353-00178/11
Substanciació 34

Compareixença en ponència de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional de 
Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
353-00179/11
Substanciació 34

Compareixença en ponència de Lídia Muñoz, regidora de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00180/11
Substanciació 34

Compareixença en ponència de Teresa Brugal, cap del Servei de Prevenció i Atenció 
a les Addiccions de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00181/11
Substanciació 35

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Regulació Res-
ponsable amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones con-
sumidores de cànnabis
353-00182/11
Substanciació 35

Compareixença en ponència de Xabier Arana, representant de l’Institut Basc de 
Criminologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00183/11
Substanciació 35

Compareixença en ponència de Fermín Les, membre de Representación Cannábi-
ca de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00185/11
Substanciació 35

Compareixença en ponència de José Rey Cadenas, advocat penalista, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00186/11
Substanciació 35
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Compareixença en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, magistrat de la secció 
sisena de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00187/11
Substanciació 36

Compareixença en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada penalista, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00188/11
Substanciació 36

Compareixença en ponència de Marta Torrens, coordinadora del Grup de Recerca 
en Addiccions de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00189/11
Substanciació 36

Compareixença en ponència d’Otger Amatller Gutiérrez, psicòleg coordinador de 
l’Àrea de Prevenció de la Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00191/11
Substanciació 36

Compareixença en ponència de David Pere Martínez, coordinador de la Unitat de 
Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00192/11
Substanciació 37

Compareixença en ponència d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICEERS, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
353-00193/11
Substanciació 37

Compareixença en ponència de Gabriel Miró, advocat especialitzat en dret penal i 
professor de criminologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00194/11
Substanciació 37

Compareixença en ponència de Jaime Prats, president de l’Associació de Tastadors 
de Cànnabis de Collsacabra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis
353-00195/11
Substanciació 37

Compareixença en ponència de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquiatria de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00196/11
Substanciació 38

Compareixença en ponència de Rafael Maldonado, catedràtic de farmacologia de la 
Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00197/11
Substanciació 38

Compareixença en ponència de Xavier Sellart, cap de l’Àrea Central d’Anàlisi de 
la Criminalitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00198/11
Substanciació 38

Compareixença en comissió d’una representació de la plataforma Som el que Cul-
tivem amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consu-
midores de cànnabis
353-00201/11
Substanciació 38
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Compareixença en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre de la comissió promo-
tora de la iniciativa legislativa popular d’aquesta proposició de llei i codirector de 
la Comissió Jurídica de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues, amb relació a 
la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00202/11
Substanciació 39

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones con-
sumidores de cànnabis
353-00239/11
Substanciació 39

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de les associacions de per-
sones consumidores de cànnabis
353-00240/11
Substanciació 39

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00241/11
Substanciació 39

Compareixença en ponència del cap de la Secció de Producció Agrícola i Material 
Vegetal del Servei d’Ordenació Agrícola amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00242/11
Substanciació 40

Compareixença en ponència de Gil Gorchs Altarriba, enginyer agrònom i professor 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00243/11
Substanciació 40

Compareixença en ponència de Raquel Peyraube, assessora de la Secretaria Na-
cional de Drogues i de l’Institut de Regulació i Control del Cànnabis de l’Uruguai, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
353-00244/11
Substanciació 40

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
353-00245/11
Substanciació 40

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00246/11
Substanciació 41

Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre el programa de treball de la Co-
missió Europea
357-00118/11
Substanciació 41

Compareixença del subdirector general de Drogodependències amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
357-00206/11
Substanciació 41

Compareixença d’una representació de l’associació SOS Bebés Robados davant la 
Comissió de Justícia per a informar sobre les seves activitats
357-00207/11
Substanciació 41
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Compareixença de José María Moreno, director general de l’Associació Espanyola 
de Videojocs, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar les ne-
cessitats i les oportunitats del sector dels videojocs
357-00271/11
Substanciació 41

Compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers Catalans (clusters.cat) 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a exposar les seves activitats i la 
situació i l’evolució dels clústers
357-00273/11
Substanciació 42

Compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president de l’Acadèmia Occitana 
de la Llengua, davant la Comissió de Cultura per a explicar l’anàlisi dels deu anys 
d’oficialitat de l’occità i les perspectives de futur
357-00333/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença de Jordi Montaña i Matosas, rector de la Universitat de Vic, davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a exposar les activitats de la Universitat
357-00334/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença de Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida, davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació de la Universitat
357-00335/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença del director de la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre les activitats 
d’aquest centre
357-00336/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença d’una representació de Gas Natural davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre els incidents ocorreguts a Reus com a conse-
qüència d’un tall de subministrament elèctric
357-00337/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença de la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parla-
ment davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre els avenços amb relació al banc públic d’ADN
357-00338/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença del director del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca 
davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació del centre, els dar-
rers incidents relatius a les vagues de fam i l’amotinament, i la negativa a l’entrada 
de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats
357-00339/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença de Joaquín Aguirre López i Fernando Luís Criado Navamuel, jutges 
de control del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca (jutjats núm. 1 
i núm. 17 de Barcelona), davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la si-
tuació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l’amotinament, 
i la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats
357-00340/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença d’Anna Figueras, advocada del Servei d’Orientació Jurídica del 
Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, davant la Comissió de Jus-
tícia per a informar sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius a les 
vagues de fam i l’amotinament, i la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i 
del Congrés dels Diputats
357-00341/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 44
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Compareixença del fiscal adjunt dels jutjats de control del Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca davant la Comissió de Justícia per a informar sobre 
la situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l’amotina-
ment, i la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats
357-00342/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 44

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència a la consellera de Gover-
nació, Administracions Públiques i Habitatge
330-00044/11
Presentació: president de la Generalitat 44

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Sergio Santamaría Santigosa
Presentació 45
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 364/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ús dels perfils 
oficials del Govern en les xarxes socials
250-00561/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 13, 16.11.2016, DSPC-C 252

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 16 de novembre de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials 
pels comptes oficials del Govern (tram. 250-00561/11), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 39520).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya subratlla que els perfils oficials del Govern i dels 

seus departaments en totes les xarxes socials han de tenir un caràcter estrictament 
institucional i s’han de centrar només en l’activitat institucional del conseller i del 
departament.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer un ús estrictament institucional de tots els seus perfils oficials en les xar-

xes socials i no reflectir-hi en cap moment l’activitat privada o partidista dels con-
sellers.

b) Posar a disposició de tots els grups parlamentaris el llibre d’estil dels perfils 
oficials del Govern i dels departaments en totes les xarxes socials.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Co-

missió, Jean Castel Sucarrat

Resolució 377/XI del Parlament de Catalunya, sobre les residències 
geriàtriques emplaçades en zones inundables
250-00564/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 12, 23.11.2016, DSPC-C 263

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 23 de novem-
bre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les residències ge-
riàtriques emplaçades en territoris inundables (tram. 250-00564/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 39517).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Informar-lo de totes les residències geriàtriques emplaçades en zones inunda-

bles.
b) Dur a terme una campanya intensiva d’inspeccions de residències geriàtriques 

emplaçades en zones inundables.
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b) Informar-lo del nombre d’inspeccions de residències geriàtriques emplaçades 
en zones inundables dutes a terme des del novembre de 2015 pel Servei d’inspecció 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Chakir el Homrani Lesfar; la presiden-

ta de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 378/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració 
d’un fitxer de periodistes per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos 
d’Esquadra
250-00514/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 12, 23.11.2016, DSPC-C 264

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 23 de novembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un fitxer de perio-
distes per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00514/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 35775).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures pertinents per 

a assegurar el compliment escrupolós de la legalitat vigent, per part dels Mossos 
d’Esquadra, de la Direcció d’Afers Interns i de la Comissaria General d’Investiga-
ció Criminal, i per a assegurar que no hi ha interferències de cap tipus amb la tasca 
dels professionals dels mitjans de comunicació, en compliment estricte de la lliber-
tat d’informació i de premsa.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 379/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’empresa 
Desokupa
250-00516/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 12, 23.11.2016, DSPC-C 264

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 23 de novembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre Desokupa (tram. 250-00516/11), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 35776).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya: 
a) Insta el Govern a dur a terme les actuacions necessàries per a assegurar que 

l’actuació de l’empresa Desokupa s’ajusta a dret, incloent-hi, entre d’altres, l’aplica-
ció, si escau, de la potestat inspectora i sancionadora del Govern.
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b) Sol·licita que les autoritats competents investiguin l’actuació de l’empresa De-
sokupa per a determinar si ha lesionat drets i llibertats, si ha comès algun delicte, si 
es tracta d’una associació il·lícita i si té vincles amb grups d’extrema dreta.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 380/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de la formació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00518/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 12, 23.11.2016, DSPC-C 264

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 23 de novembre de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de la forma-
ció dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250-00518/11), presentada 
pel  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 35778).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar un pla de formació continua 

i transversal per als agents del Cos de Mossos d’Esquadra. Aquest pla ha d’incloure, 
com a mínim, accions de formació en àmbits com el de la resolució de conflictes, 
la ciberseguretat, la defensa personal, la lluita contra el terrorisme, especialment el 
terrorisme gihadista, i el coneixement de la legislació vigent, entre altres matèries.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 381/XI del Parlament de Catalunya, sobre la venda 
ambulant
250-00525/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 12, 23.11.2016, DSPC-C 264

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 23 de novembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona 
(tram. 250-00525/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 35777).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar les mesures necessàries perquè les administracions, els ens públics 

i la resta d’operadors competents en matèria de seguretat implicats en l’àmbit de la 
venda ambulant actuïn coordinadament en l’aplicació de la normativa vigent sobre 
seguretat ciutadana i venda ambulant i en l’adopció de mesures socials complemen-
tàries com l’acció social d’ocupació o l’establiment de protocols d’actuació clars que 
garanteixin els drets de les persones.
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b) Adoptar les mesures necessàries perquè les diverses administracions implica-
des en l’àmbit de la venda ambulant emprin tots els instruments que tenen a l’abast 
per a combatre la venda fraudulenta de tot tipus de productes de consum, sia en la 
via pública, sia en qualsevol altre lloc, tant pels perjudicis que comporta a la segu-
retat ciutadana com perquè aquesta pràctica implica competència deslleial, frau fis-
cal, atemptat contra la propietat intel·lectual i vulneració de drets dels consumidors.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 04.11.2016

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió de Daniel Raya Demidoff, president de l’As-

sociació de Tècnics en Informàtica, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00758/11)

Proposta d’audiència en comissió de Josep Jover, advocat i auditor tecnològic, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalu-
nya (tram. 352-00759/11)

Proposta d’audiència en comissió de Carles Sánchez Ruiz, geògraf i ex-subdirec-
tor general de la Policia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00760/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Àngel Bahamontes, president de l’Associació 
Nacional de Perits Judicials Informàtics i advocat, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00761/11)

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Galdón Clavell, doctora en vigi-
lància, seguretat i polítiques urbanes per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
investigadora del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
(tram. 352-00762/11)

Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Mossos 

d’Esquadra amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya (tram. Tram. 352-00763/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat Autònom de 
Policia amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya (tram. 352-00764/11)

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència de Víctor Domingo, en representació de l’As-

sociació d’Internautes, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ci-
berseguretat de Catalunya (tram. 352-00779/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Professi-
onal Espanyola de Privacitat amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00780/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Blasi, advocat i expert en ciberse-
guretat, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya (tram. 352-00781/11)

Proposta d’audiència en ponència de José Luis Piñar Mañas, titular de la Càtedra 
Google de Privacitat, Societat i Innovació, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00782/11)

Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fernández Burgueño, advocat i ex-
pert en ciberseguretat, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ci-
berseguretat de Catalunya (tram. 352-00783/11)
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència en comissió del director general de la policia amb relació 

al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 
352-00784/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat d’Agents de 
Policies Locals amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Cibersegu-
retat de Catalunya (tram. 352-00785/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió Sindical de 
la Policia Autonòmica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00786/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Comanda-
ments de l’Escala Intermèdia de la Policia de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00787/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Policies de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya (tram. 352-00788/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Bosch Campreciós, presidenta de 
la Confederació Europea de Policia, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00789/11)

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Martín Lineros, degà del Col·legi 

Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00809/11)

Proposta d’audiència en ponència de Josep Domingo Ferrer, catedràtic de ciència 
de la computació i investigador d’Icrea - Acadèmia a la Universitat Rovira i Virgili i 
director del Pla Serra Húnter, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00810/11)

Proposta d’audiència en comissió de Nacho Alamillo Domingo, expert en iden-
titat digital i signatura electrònica, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00811/11)

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gatius Garriga, director general del 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00812/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió d’Afers Institucionals, 16.11.2016, DSPC-C 252

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades
Proposta d’audiència en comissió de Daniel Raya Demidoff, president de l’As-

sociació de Tècnics en Informàtica, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00758/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Àngel Bahamontes, president de l’Associació 
Nacional de Perits Judicials Informàtics i advocat, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00761/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Blasi, advocat i expert en ciberse-
guretat, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya (tram. 352-00781/11)

Proposta d’audiència en ponència de José Luis Piñar Mañas, titular de la Càtedra 
Google de Privacitat, Societat i Innovació, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00782/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Martín Lineros, degà del Col·legi 
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00809/11)
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Proposta d’audiència en ponència de Josep Domingo Ferrer, catedràtic de ciència 
de la computació i investigador d’Icrea - Acadèmia a la Universitat Rovira i Virgili i 
director del Pla Serra Húnter, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00810/11)

Proposta d’audiència en comissió de Nacho Alamillo Domingo, expert en iden-
titat digital i signatura electrònica, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00811/11)

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gatius Garriga, director general del 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 352-00812/11)

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s (reg. 43415).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 40063 i 43078; 41378; 41383; 41389 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 25.11.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 40063 I 43078)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge (tram. 202-00018/08).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió

Es suprimeix l’article 1.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou article 1, amb la redacció següent: 

«Article 1 bis. Addició d’un nou Article 123 bis a la Llei 2/2014, del 27 de gener, 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

»Article 123 bis. Bonificació de la quota de l’impost sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats per a la constitució d’arrendaments immobili-
aris a menors de 35 anys.

1. Les quotes derivades de l’aplicació de l’impost de transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats, pel cas de constitució d’arrendaments immobiliaris que 
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tinguin per finalitat ésser l’habitatge habitual de subjectes passius menors a 35 anys 
gaudeixen d’una bonificació del 99% de la quota.

2. Per poder ser beneficiari d’aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de 
complir amb els següents requisits: 

a) Acreditar, mitjançant document legal, que la seva edat es troba compresa dins 
els anys subjectes a bonificació.

b) Ser el titular arrendatari del contracte de lloguer.
c) Acreditar que no s’està en possessió de títol constitutiu de propietat de cap 

immoble»

Esmena 3
GP Socialista
De supressió

[Retirada]

Esmena 4
GP Socialista
De modificació

Esmena de modificació del títol en funció del contingut final de la llei que resulti 
de la tramitació.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’una disposició addicional primera, amb la redacció següent: 

«Disposició addicional primera. Clàusula de permanència
En les promocions de lloguer de titularitat de la Generalitat, el termini de perma-

nència podrà prorrogar-se en funció de la situació social dels beneficiaris i d’acord 
amb el què s’estableixi reglamentàriament.»

Esmena 6
GP Socialista
D’addició d’una disposició addicional segona, amb la redacció següent: 

«Disposició addicional segona. Fons d’habitatge jove
La Generalitat ha de reservar un 25% dels habitatges, obtinguts pel procediment 

de tanteig i retracte, a lloguer social per a persones menors de 35 anys.»

Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’una disposició addicional tercera, amb la redacció següent: 

«Disposició addicional tercera. Habitatges provinents de la cessió d’entitats fi-
nanceres

La Generalitat ha de reservar un 25% dels habitatges de lloguer social proce-
dents de convenis de cessió amb entitats financeres a persones menors de 35 anys.»

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41378)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge (tram. 202-00018/08).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 1 que passaria a estar redactat de la següent manera:

Article 1 
1. Els plans d’ordenació urbanística municipal i les seves modificacions han de 

reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública, amb caràcter gene-
ral, com a mínim, el sòl corresponent al 65% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable.

2. D’aquest 65%, com a mínim, el 70% dels habitatges construïts es reservaran 
per habitatges de protecció pública en règim de lloguer, i el restant percentatge per 
habitatges de protecció en règim de cessió d’ús.

3. Així mateix i pels municipis de més de deu mil habitants i capitals de comarca, 
dintre dels percentatges finalment establerts pels plans d’ordenació urbanística mu-
nicipal en compliment del previst en l’apartat anterior, s’haurà de destinar un 20% 
del sol a habitatge d’ús temporal i de preu assequible per tal de cobrir les necessitats 
socials existents, segons el que s’estableixi a la legislació aplicable. 

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, C’s

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 41383)

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 202-00018/08).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional que incorpora un nou apartat 4 a l’article 
12 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

4. En garantia d’interessos supralocals, a més de les reserves de sòl que la le-
gislació urbanística estableix com a mínimes, el Pla territorial sectorial d’habitatge 
pot establir reserves de sòl més àmplies destinades als habitatges a què fa referència 
l’apartat 3.b, en l’àmbit d’un o més municipis, i pot incidir en llur repartiment en-
tre aquests, d’una manera equilibrada i no segregada, d’acord amb els ajuntaments 
afectats.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional que modifica l’apartat 5 de l’article 12 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que queda redactat de la 
manera següent:

5. El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de delimitar les àrees del territori 
que poden contenir àmbits susceptibles d’ésser declarades pel mateix Pla o bé pels 
plans locals d’habitatge com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada, als 
efectes de l’aplicació del que estableix l’article 42.6. Per a la determinació d’aques-
tes àrees, el Pla territorial sectorial d’habitatge ha de tenir en compte els criteris se-
güents: la proporció de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial i la quantitat d’habitatges disponibles i de sòl urbanitzable 
disponible, la densitat demogràfica de la zona, la necessitat d’habitatge derivada de 
les característiques geogràfiques o econòmiques i els preus dels lloguers a la zona.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional que incorpora un nou apartat 6 a l’article 
12 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

6. En les àrees a què fa referència l’apartat 5, s’han d’establir programes d’ins-
pecció dels edificis residencials per a detectar l’existència d’habitatges desocupats i 
per a establir censos de propietats susceptibles d’ésser afectades per les mesures que 
estableix l’article 42.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional que modifica l’apartat 10 de l’article 12 de 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que queda redactat de 
la manera següent:

10. El Govern ha d’establir una línia de finançament específica, en forma de me-
mòria econòmica, que asseguri i concreti la inversió de la Generalitat per fer efecti-
ves les mesures i per atendre els requeriments amb càrrega econòmica que determini 
el Pla territorial sectorial d’habitatge.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional que incorpora un nou apartat 7 a l’article 
14 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

7. En els municipis que es trobin en alguna de les àrees delimitades pel Pla terri-
torial sectorial d’habitatge com a susceptibles d’ésser-hi declarats àmbits de deman-
da residencial forta i acreditada, els plans locals d’habitatge poden contenir aquesta 
declaració, als efectes de l’aplicació del que estableix l’article 42.6.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional que incorpora un nou apartat 2 a l’article 
17 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

2. La localització de les reserves per a habitatge amb protecció oficial que esta-
bleix la legislació urbanística, com a regla general, ha d’ésser uniforme per a tots 
els àmbits d’actuació en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable. Si, excepcio-
nalment, es modifica el repartiment uniforme, s’ha de justificar aquesta decisió en 
la memòria social d’habitatge del pla urbanístic corresponent o en un document 
equivalent, se n’han d’explicitar les raons i s’ha d’acreditar que no hi ha una con-
centració excessiva d’habitatge amb protecció oficial i que no es genera segregació 
espacial. S’ha de procurar que l’habitatge amb protecció oficial es barregi amb el 
lliure i que ambdós tipus d’habitatge coexisteixin en el territori.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional que incorpora un nou apartat 4 a l’article 
17 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

4. El Pla territorial sectorial d’habitatge, d’acord amb les necessitats detectades, 
i atès l’escàs potencial de creixement en sòl urbanitzable o en sòl urbà no consolidat, 
ha d’establir àmbits territorials concrets, municipals o supramunicipals, en els quals 
s’hagi de qualificar sòl urbà consolidat amb destinació total o parcial de l’edificació 
a habitatge amb protecció oficial, i ha d’establir els criteris quantitatius per a deter-
minar la reserva sobre el sostre destinada a habitatges amb protecció oficial, per a 
qualsevol règim de sòl.
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Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional que incorpora un nou apartat 6 a l’article 
42 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

6. Un cop posades a disposició dels propietaris totes les mesures de foment que 
estableixen els apartats anteriors, en els àmbits declarats com a àmbits de deman-
da residencial forta i acreditada, l’administració pot declarar l’incompliment de la 
funció social de la propietat i acordar el lloguer forçós de l’habitatge. La declaració 
de l’incompliment s’ha de fer per mitjà d’un expedient contradictori, d’acord amb el 
que estableix la normativa de procediment administratiu, en el qual cal detallar les 
vies de foment específiques que s’hagin posat a disposició de la propietat per a faci-
litar-li el lloguer de l’habitatge. En l’acord de declaració també s’ha d’advertir que, 
un cop transcorreguts dos anys des de la notificació de la declaració, si no s’ha cor-
regit la situació de desocupació, per causa imputable a la propietat, l’administració 
pot expropiar temporalment l’usdefruit de l’habitatge, per un període no superior a 
cinc anys, per llogar-lo a tercers.

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional que incorpora un nou apartat 7 a l’article 
42 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

7. El procediment d’expropiació temporal de l’usdefruit a què fa referència l’apar-
tat 6 s’ha d’ajustar al que estableixen la legislació urbanística i la legislació d’ex-
propiació forçosa. En la determinació del preu just de l’expropiació s’han de deduir 
les despeses assumides per l’administració en la gestió i en les eventuals obres de 
millora executades en l’habitatge. La resolució que posi fi al procediment ha de de-
terminar la manera en què els propietaris poden recuperar l’ús de l’habitatge un cop 
transcorregut el termini de l’expropiació temporal.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional que modifica l’article 79 de la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que queda redactat de la manera 
següent:

Article 79. Termini de qualificació
1. En la reglamentació sobre els habitatges amb protecció oficial, el Govern ha 

de ponderar, adequar i distingir el termini de qualificació i les possibilitats de des-
qualificació atenent la importància i el tipus dels ajuts percebuts i el fet que els ter-
renys o els immobles hagin estat reservats o no pel planejament urbanístic per a és-
ser destinats a habitatge amb protecció oficial.

2. En el cas d’habitatges amb protecció oficial construïts en sòl públic i en sòl 
qualificat per a ésser destinat a protecció oficial, els terminis de qualificació, comp-
tats a partir de la qualificació definitiva, s’han d’ajustar al que estableixi cada nor-
ma de desenvolupament dels plans d’habitatge de què es tracti i no poden ésser infe-
riors a trenta anys. Aquests habitatges resten vinculats al règim jurídic que estableix 
l’article 78, d’acord amb la qualificació del sòl.

3. En el cas d’habitatges amb protecció oficial promoguts en sòl la qualificació 
urbanística del qual no imposi aquesta destinació, si els promotors han rebut ajuts 
públics per a aquella promoció en concret, els terminis de qualificació, comptats a 
partir de la qualificació definitiva, s’han d’ajustar al que estableixi cada norma de 
desenvolupament dels plans d’habitatge de què es tracti i no poden ésser inferiors a 
trenta anys.
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4. En el cas d’habitatges amb protecció oficial promoguts en sòl la qualificació 
urbanística del qual no imposi aquesta destinació, si els promotors no han rebut 
ajuts públics per a aquella promoció en concret, el termini de qualificació ha d’ésser 
de trenta anys.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional que suprimeix la Disposició transitòria 
novena de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

Disposició transitòria novena. Termini de protecció
Mentre no s’aprovi el reglament que desplegui el règim jurídic dels habitatges 

amb protecció oficial, el termini de qualificació dels habitatges que es qualifiquin 
provisionalment a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei és de trenta o 
menys anys o el que estableixi la reglamentació vigent en matèria d’ajuts i finan-
çament per a la promoció. El termini es compta a partir de la data de qualificació 
definitiva.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 41389)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 202-00018/08).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 1

Els municipis subjectes a l’obligació de la solidaritat urbana, hauran de preveure 
el percentatge suficient de reserves per habitatge protegit necessari per l’acompli-
ment d’aquest objectiu, amb el percentatge mínim que fixi la normativa d’ordenació 
del territori i urbanisme.

Els municipis subjectes a la solidaritat urbana estaran obligats a l’aprovació 
d’un pla local d’habitatge. En aquest pla, fonamentalment es definiran les estratè-
gies i els instruments necessaris per assolir els percentatges d’habitatge assequible 
necessaris per assolir els objectius de la solidaritat urbana. En aquest sentit, es dife-
renciaran els habitatges a obtenir a través de les reserves tenint en compte les capa-
citats de creixement del municipi, dels que caldrà obtenir per altres procediments 
com l’activació dels habitatges buits o el tanteig i retracte.

Els municipis subjectes a la solidaritat urbana estaran obligats a l’aprovació del 
«Fons de lloguer social/assequible» per assolir l’objectiu de la promoció d’habitatge 
de lloguer assequible per sota del 30% dels ingressos dels arrendataris. El Fons de 
Lloguer Social es trobarà sota la gestió de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
els ajuntaments i els Consells Comarcals.

Els habitatges destinats a cobrir els objectius de la solidaritat urbana hauran de 
ser necessàriament de lloguer si els ingressos de les unitats familiars estan per sota 
de 1,5 IRSC. Per sobre d’aquests ingressos, es podran preveure règims de tinença 
diferents, incloses les tinences intermèdies entre la propietat i el lloguer.

En els cassos de règims de tinença diferents al lloguer, els plans d’habitatge vet-
llaran per tal que els beneficiaris d’aquests habitatges no puguin materialitzar cap 
plusvàlua per la venda de l’habitatge de forma permanent en el temps.
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Els habitatges destinats a l’acompliment dels objectius de la solidaritat urbana 
hauran de fer possible que el cost dels mateixos no superi el 30% dels ingressos de 
la unitat familiar.

Per assolir aquest objectiu, les Administracions competents hauran de preveure 
els ajuts pertinents per tal de viabilitzar la promoció dels habitatges de nova cons-
trucció necessaris.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 2

La Generalitat de Catalunya tindrà com objectiu assolir progressivament la in-
versió mitjana europea en polítiques publiques d’habitatge, no podent destinar en 
els pressupostos d’exercicis futurs a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei una 
quantitat inferior als vigents en el moment de l’aprovació d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43416; 43647).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 01.12.2016; 12:00 h.

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
202-00035/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 27 de setembre de 2016, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar 
l’Informe sobre la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Pe-
nedès (tram. 202-00035/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 
i concordants del Reglament del Parlament. La ponència és integrada pels diputats 
següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Neus Lloveras i Massana

Grup Parlamentari de Ciutadans
Sergio Sanz Jiménez

Grup Parlamentari Socialista
Eva Martínez Morales

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Hortènsia Grau Juan
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Joan Garriga Quadres

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, 

Joan Garriga Quadres

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei d’adaptació 
de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès (tram. 202-00035/11) s’ha reunit el dia 28 de se-
tembre de 2016 i, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Par-
lament, ha nomenat relatora la diputada Neus Lloveras i Massana.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2016
Neus Lloveras i Massana, GP JS. Sergio Sanz Jiménez, GP C’s. Eva Martínez 

Morales, GP SOC. Hortènsia Grau Juan, GP CSP. Santi Rodríguez i Serra, GP PPC. 
Joan Garriga Quadres, GP CUP-CC

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mèdic de 
Bellaterra amb personal sanitari
250-00600/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42743 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42743)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, conjuntament amb l’ajun-
tament de Cerdanyola, la possible obertura d’un consultori local a Bellaterra.
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Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària al barri dels 
Mangraners de Lleida
250-00608/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42746 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42746)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Obrir el consultori de Magraners 3 dies a la setmana, amb metge i infermera 
presencial.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar donant resposta sanitària presencial en èpoques d’estiu, nadals, 
etc., per mitjà del CUAP de Lleida.

Proposta de resolució sobre la plantilla de treballadors de l’Institut 
Català de la Salut
250-00609/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42744 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42744)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Que el Parlament de Catalunya emprengui les accions oportunes perquè s’eli-
mini qualsevol norma estatal que limiti el nombre de places a convocar en les ofertes 
públiques d’ocupació, com a mínim en I’àmbit dels serveis de salut.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Que, en qualsevol cas, el nombre de places a convocar per part de l’lCS per 
I’any 2017, siguin, com a mínim, les 2.500 proposades pel president de la Generalitat.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2016, atès 

que el diputat Sergio Santamaría Santigosa ha complert els requisits que estableix 
l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 43777; acatament de la Constitució i de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 43769; declaració d’activitats i béns: reg. 
43770 i 43771), ha constatat i ha manifestat que ha accedit al ple exercici de la con-
dició de parlamentari.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el 
conseller de Justícia sobre les gestions del Departament de Justícia 
amb relació a la concessió d’un permís penitenciari a un intern 
reincident del Centre Penitenciari Ponent acusat de violació
354-00102/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 13, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la publicació de la posada en funcionament 
de les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central de 
Girona i les Terres de l’Ebre i el compliment dels criteris d’idoneïtat 
de la de Lleida
354-00105/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 41432).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 17.11.2016.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el 
conseller de Justícia sobre la proposta de supressió de determinats 
jutjats de violència sobre la dona
354-00108/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 42003).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 24.11.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el 
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la 
proposta de supressió de determinats jutjats de violència sobre la 
dona
358-00001/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 42004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 24.11.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Jordi Montaña i Matosas, rector de 
la Universitat de Vic, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè exposi les activitats de la Universitat
356-00371/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 14, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 269.

Sol·licitud de compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president 
de l’Acadèmia Occitana de la Llengua, davant la Comissió de Cultura 
perquè expliqui l’anàlisi dels deu anys d’oficialitat de l’occità i les 
perspectives de futur
356-00397/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 7, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 265.
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Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la situació del centre, els darrers incidents 
relatius a les vagues de fam i l’amotinament, i la negativa a l’entrada 
de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats
356-00403/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 13, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Sol·licitud de compareixença de Joaquín Aguirre López i Fernando 
Luís Criado Navamuel, jutges de control del Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca (jutjats núm. 1 i núm. 17 de 
Barcelona), davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la 
situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam 
i l’amotinament, i la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i 
del Congrés dels Diputats
356-00404/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 13, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Sol·licitud de compareixença d’Anna Figueras, advocada del Servei 
d’Orientació Jurídica del Centre d’Internament d’Estrangers de la 
Zona Franca, davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la 
situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam 
i l’amotinament, i la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i 
del Congrés dels Diputats
356-00405/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 13, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Sol·licitud de compareixença del fiscal adjunt dels jutjats de control 
del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca davant la 
Comissió de Justícia perquè informin sobre la situació del centre, 
els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l’amotinament, i 
la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels 
Diputats
356-00406/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 13, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’Altres Síndromes 
de Sensibilització Central davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la posada en funcionament de les unitats d’expertesa en 
síndromes de sensibilització central i la facilitat per a accedir-hi
356-00420/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 41575).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.11.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Familiars FM-SFC-SQM davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la posada en funcionament de les unitats d’expertesa en 
síndromes de sensibilització central i la facilitat per a accedir-hi
356-00421/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 41576).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions 
Institucionals i amb el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre els avenços amb relació al banc públic d’ADN
356-00422/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 15, tinguda el 
24.11.2016, DSPC-C 268.

Sol·licitud de compareixença del director general del Sistema 
d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les mesures previstes per a pal·liar les mancances detectades 
en l’adjudicació del darrer concurs de transport sanitari
356-00424/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 42295).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Lidia García, directora d’Aprenem 
Autisme, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les 
dificultats de les famílies que tenen fills amb la síndrome de 
l’espectre autista en els àmbits de l’abordatge terapèutic i escolar i 
de l’assessorament familiar
356-00426/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 42525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de Roberto Fernández Díaz, rector de la 
Universitat de Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre la situació de la Universitat
356-00428/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 14, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 269.

Sol·licitud de compareixença del director de la Fundació Centre 
de Recerca en Agrotecnologia davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre les activitats d’aquest centre
356-00429/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 14, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 269.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Gas Natural 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
els incidents ocorreguts a Reus com a conseqüència d’un tall de 
subministrament elèctric
356-00430/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 14, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 269.
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Sol·licitud de compareixença d’Ignacio López Chocarro, president del 
Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i 
degà-president del Col·legi de Procuradors de Barcelona, davant la 
Comissió de Justícia perquè exposi les propostes de millorament en 
l’àmbit de la justícia
356-00431/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Orobitg i Solé, del GP JS, José María Espejo-Saavedra Conesa,  
del GP C’s, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP, 
Esperanza García González, del GP PPC, Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC 
(reg. 42827).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 24.11.2016.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Escola Artístic 
Oriol Martorell, de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament 
perquè informi sobre la singularitat del projecte d’ensenyaments 
integrats
356-00432/11

SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s, Alícia Romero Llano, del GP SOC, 
Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP, María José García Cuevas, del GP PPC, Car-
les Riera Albert, del GP CUP-CC (reg. 42901).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 24.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de Mar Companys Alet, investigadora de 
la recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat» davant 
la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui l’estudi
356-00434/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 42958).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 24.11.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Estrella Ramil, directora de 
CooperAcció, davant la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui 
l’estudi de recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una 
prioritat»
356-00435/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 42958).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 24.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda Lorenzo, 
responsable d’incidència política de Creación Positiva, davant 
la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui l’estudi de recerca 
«L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
356-00436/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 42958).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 24.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Aldavert Garcia, coordinadora 
de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, davant 
la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui l’estudi de recerca 
«L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
356-00437/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 42958).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 24.11.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de 
Cultura sobre la cultura i les polítiques estratègiques culturals
355-00049/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 7 de la Comissió de Cultura, tinguda el 23.11.2016, 
DSPC-C 265.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència de Tre Borràs, directora del Servei de 
Drogodependències de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp), 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00172/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 14.10.2016.
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Compareixença en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de 
bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de 
Madrid i codirector del Grup de Senyalització per Cannabinoides, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00173/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 24.10.2016.

Compareixença en ponència de Josep Rovira, director de les 
àrees de drogues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar 
i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00174/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 10.10.2016.

Compareixença en ponència de Joan Ramon Laporte, catedràtic de 
farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de 
l’Institut Català de Farmacologia, amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00175/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència d’Antonio Escohotado, professor de 
filosofia i metodologia de les ciències socials de la Universitat 
Nacional d’Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00176/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 07.11.2016.
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Compareixença en ponència d’Oriol Romaní, catedràtic 
d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
353-00177/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 24.10.2016.

Compareixença en ponència d’Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, 
directora de la Càtedra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la 
Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00178/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 28.10.2016.

Compareixença en ponència de Milton Romani, secretari de la Junta 
Nacional de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00179/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 07.11.2016.

Compareixença en ponència de Lídia Muñoz, regidora de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00180/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 17.10.2016.
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Compareixença en ponència de Teresa Brugal, cap del Servei de 
Prevenció i Atenció a les Addiccions de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
353-00181/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 14.10.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació 
Regulació Responsable amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00182/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 10.10.2016.

Compareixença en ponència de Xabier Arana, representant de 
l’Institut Basc de Criminologia, amb relació a la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00183/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència de Fermín Les, membre de 
Representación Cannábica de Navarra, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00185/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 10.10.2016.

Compareixença en ponència de José Rey Cadenas, advocat 
penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
353-00186/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 24.10.2016.
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Compareixença en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, 
magistrat de la secció sisena de l’Audiència Provincial de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00187/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 24.10.2016.

Compareixença en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada 
penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
353-00188/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 24.10.2016.

Compareixença en ponència de Marta Torrens, coordinadora 
del Grup de Recerca en Addiccions de l’Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00189/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 14.10.2016.

Compareixença en ponència d’Otger Amatller Gutiérrez, psicòleg 
coordinador de l’Àrea de Prevenció de la Fundació Salut i Comunitat, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00191/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 10.10.2016.
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Compareixença en ponència de David Pere Martínez, coordinador 
de la Unitat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
353-00192/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 10.10.2016.

Compareixença en ponència d’Òscar Parés, sotsdirector de 
la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00193/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 07.11.2016.

Compareixença en ponència de Gabriel Miró, advocat especialitzat 
en dret penal i professor de criminologia de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
353-00194/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 24.10.2016.

Compareixença en ponència de Jaime Prats, president de 
l’Associació de Tastadors de Cànnabis de Collsacabra, amb relació a 
la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
353-00195/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 10.10.2016.
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Compareixença en ponència de Miquel Casas Brugué, catedràtic de 
psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
353-00196/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència de Rafael Maldonado, catedràtic de 
farmacologia de la Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis
353-00197/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 24.10.2016.

Compareixença en ponència de Xavier Sellart, cap de l’Àrea Central 
d’Anàlisi de la Criminalitat, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00198/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 28.10.2016.

Compareixença en comissió d’una representació de la plataforma 
Som el que Cultivem amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00201/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Salut, tinguda el 24.11.2016, 
DSPC-C 266.
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Compareixença en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre 
de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
d’aquesta proposició de llei i codirector de la Comissió Jurídica 
de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
353-00202/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Salut, tinguda el 24.11.2016, 
DSPC-C 266.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00239/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 21.11.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00240/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 21.11.2016.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00241/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 14.11.2016.
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Compareixença en ponència del cap de la Secció de Producció 
Agrícola i Material Vegetal del Servei d’Ordenació Agrícola amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00242/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 14.11.2016.

Compareixença en ponència de Gil Gorchs Altarriba, enginyer 
agrònom i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00243/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 14.11.2016.

Compareixença en ponència de Raquel Peyraube, assessora de la 
Secretaria Nacional de Drogues i de l’Institut de Regulació i Control 
del Cànnabis de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00244/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 07.11.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00245/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 21.11.2016.
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Compareixença en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
353-00246/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis», el 21.11.2016.

Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació 
de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a 
informar sobre el programa de treball de la Comissió Europea
357-00118/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 268.

Compareixença del subdirector general de Drogodependències 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
357-00206/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Salut, tinguda el 24.11.2016, 
DSPC-C 266.

Compareixença d’una representació de l’associació SOS Bebés 
Robados davant la Comissió de Justícia per a informar sobre les 
seves activitats
357-00207/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, 
DSPC-C 267.

Compareixença de José María Moreno, director general de 
l’Associació Espanyola de Videojocs, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a presentar les necessitats i les oportunitats del 
sector dels videojocs
357-00271/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 24.11.2016, DSPC-C 269.
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Compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers Catalans 
(clusters.cat) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
exposar les seves activitats i la situació i l’evolució dels clústers
357-00273/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 24.11.2016, DSPC-C 269.

Compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president de 
l’Acadèmia Occitana de la Llengua, davant la Comissió de Cultura 
per a explicar l’anàlisi dels deu anys d’oficialitat de l’occità i les 
perspectives de futur
357-00333/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 7, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 265.

Compareixença de Jordi Montaña i Matosas, rector de la Universitat 
de Vic, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a exposar 
les activitats de la Universitat
357-00334/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 14, tinguda el 
24.11.2016, DSPC-C 269.

Compareixença de Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat 
de Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre la situació de la Universitat
357-00335/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 14, tinguda el 
24.11.2016, DSPC-C 269.

Compareixença del director de la Fundació Centre de Recerca en 
Agrotecnologia davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre les activitats d’aquest centre
357-00336/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 14, tinguda el 
24.11.2016, DSPC-C 269.
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Compareixença d’una representació de Gas Natural davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre els incidents 
ocorreguts a Reus com a conseqüència d’un tall de subministrament 
elèctric
357-00337/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 14, tinguda el 
24.11.2016, DSPC-C 269.

Compareixença de la directora general de Relacions Institucionals i 
amb el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre els 
avenços amb relació al banc públic d’ADN
357-00338/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 15, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 268.

Compareixença del director del Centre d’Internament d’Estrangers de 
la Zona Franca davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la 
situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam 
i l’amotinament, i la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i 
del Congrés dels Diputats
357-00339/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 13, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Compareixença de Joaquín Aguirre López i Fernando Luís Criado 
Navamuel, jutges de control del Centre d’Internament d’Estrangers 
de la Zona Franca (jutjats núm. 1 i núm. 17 de Barcelona), davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació del centre, 
els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l’amotinament, i 
la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels 
Diputats
357-00340/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 13, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.
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Compareixença d’Anna Figueras, advocada del Servei d’Orientació 
Jurídica del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, 
davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació 
del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam i 
l’amotinament, i la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i 
del Congrés dels Diputats
357-00341/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 13, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Compareixença del fiscal adjunt dels jutjats de control del Centre 
d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca davant la Comissió 
de Justícia per a informar sobre la situació del centre, els darrers 
incidents relatius a les vagues de fam i l’amotinament, i la negativa a 
l’entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats
357-00342/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 13, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència a la 
consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
330-00044/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 43343 / Coneixement: 28.11.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant la absència de la consellera de la Presidència, els dies 24 i 25 de 
novembre de 2016, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Cordialment,

Barcelona, 23 de novembre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 322/2016, de 23 de novembre, d’encàrrec del despatx de la con-
sellera de la Presidència a la consellera de Governació, Administracions Públiques i Ha-
bitatge els dies 24 i 25 de novembre de 2016, és publicat al DOGC 7255, de 25.11.2016.
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4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Sergio Santamaría Santigosa

PRESENTACIÓ

Reg. 43777 / Mesa del Parlament: 29.11.2016

Junta Electoral Central
Don Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido la 

presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado del Parlamento de 
Cataluña Don Sergio Santamaría Santigosa por estar incluido en la lista de candida-
tos presentada por el Partido Popular a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 
27 de septiembre de 2015, en sustitución, por renuncia, de Don Josep Enric Millo i 
Rocher.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 24 de noviembre de 2016

Don Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central
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	353-00172/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid i codirector del Grup de Senyalització per Cannabinoides, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones
	353-00173/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00174/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut Català de Farmacologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnab
	353-00175/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’Antonio Escohotado, professor de filosofia i metodologia de les ciències socials de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00176/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00177/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, directora de la Càtedra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00178/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00179/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Lídia Muñoz, regidora de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00180/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Teresa Brugal, cap del Servei de Prevenció i Atenció a les Addiccions de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00181/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Regulació Responsable amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00182/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Xabier Arana, representant de l’Institut Basc de Criminologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00183/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Fermín Les, membre de Representación Cannábica de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00185/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de José Rey Cadenas, advocat penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00186/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, magistrat de la secció sisena de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00187/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00188/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Marta Torrens, coordinadora del Grup de Recerca en Addiccions de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00189/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’Otger Amatller Gutiérrez, psicòleg coordinador de l’Àrea de Prevenció de la Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00191/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de David Pere Martínez, coordinador de la Unitat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00192/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00193/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Gabriel Miró, advocat especialitzat en dret penal i professor de criminologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00194/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Jaime Prats, president de l’Associació de Tastadors de Cànnabis de Collsacabra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00195/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00196/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Rafael Maldonado, catedràtic de farmacologia de la Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00197/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Xavier Sellart, cap de l’Àrea Central d’Anàlisi de la Criminalitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00198/11
	Substanciació

	Compareixença en comissió d’una representació de la plataforma Som el que Cultivem amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00201/11
	Substanciació

	Compareixença en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular d’aquesta proposició de llei i codirector de la Comissió Jurídica de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues, amb relació a la Propo
	353-00202/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00239/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00240/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00241/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència del cap de la Secció de Producció Agrícola i Material Vegetal del Servei d’Ordenació Agrícola amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00242/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Gil Gorchs Altarriba, enginyer agrònom i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00243/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Raquel Peyraube, assessora de la Secretaria Nacional de Drogues i de l’Institut de Regulació i Control del Cànnabis de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00244/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00245/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	353-00246/11
	Substanciació

	Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el programa de treball de la Comissió Eur
	357-00118/11
	Substanciació

	Compareixença del subdirector general de Drogodependències amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	357-00206/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’associació SOS Bebés Robados davant la Comissió de Justícia per a informar sobre les seves activitats
	357-00207/11
	Substanciació

	Compareixença de José María Moreno, director general de l’Associació Espanyola de Videojocs, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar les necessitats i les oportunitats del sector dels videojocs
	357-00271/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers Catalans (clusters.cat) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a exposar les seves activitats i la situació i l’evolució dels clústers
	357-00273/11
	Substanciació

	Compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president de l’Acadèmia Occitana de la Llengua, davant la Comissió de Cultura per a explicar l’anàlisi dels deu anys d’oficialitat de l’occità i les perspectives de futur
	357-00333/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Montaña i Matosas, rector de la Universitat de Vic, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a exposar les activitats de la Universitat
	357-00334/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació de la Universitat
	357-00335/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre les activitats d’aquest centre
	357-00336/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Gas Natural davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre els incidents ocorreguts a Reus com a conseqüència d’un tall de subministrament elèctric
	357-00337/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre els avenços amb relació al banc públic d’ADN
	357-00338/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l’amotinament, i la negativa a l’entrada de
	357-00339/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joaquín Aguirre López i Fernando Luís Criado Navamuel, jutges de control del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca (jutjats núm. 1 i núm. 17 de Barcelona), davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació del 
	357-00340/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Anna Figueras, advocada del Servei d’Orientació Jurídica del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fa
	357-00341/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del fiscal adjunt dels jutjats de control del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l’amotinament,
	357-00342/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència a la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
	330-00044/11
	Presentació: president de la Generalitat


	4.95. Altres informacions
	Credencial del diputat Sergio Santamaría Santigosa
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